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Wójt Gminy Stolno przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu można składać w
terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

  

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w
okresie: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

  

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego
kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem
CN 3826 00.
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Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

  

(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada
producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot podatku - nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I
półroczu 2020 roku)

  

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł
Wypłaty realizowane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie
1-30 października 2020 r.

  

W związku z trwającą epidemią COVID-19 prosimy o zachowanie ostrożności podczas procesu
składania wniosków i unikania oczekiwania w kolejce.

  

Ponadto przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz o zachowanie bezpiecznego
odstępu.

  

 

  

Druki do pobrania:

  

Wniosek
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Zestawienie faktur VAT

  

Oświadczenie
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